
Практикалық мәселелер

Өтініш
1. Өтініш формасын толтырып, қол қойыңыз. Сіздің өтінішіңізді төмендегілерсіз өңдеу мүмкін емес:

а) Қайтарылмайтын өтініш жарнасы - $ 185 АҚШ доллары.

ә) Қайтарылмайтын оқу депозиті - $ 150 АҚШ доллары. Бұл сома сіздің бірінші сессиядағы оқуыңызға аударылады.

б) Тұрғын үйді броньдау үшін несие картасының нөмірі. Егер сіз NESE тұрғын үйінің барлық шарттарына сай келсеңіз, NESE сіздің несие  
     картаңыздан төлем алмайды. 
в) $ 90 АҚШ доллары мөлшеріндегі қайтарылмайтын экспресс курьерлік жарнасы.

г) Қаржылық қолдау туралы хат. Бұл не сіздің банкіңізден шотыңыздың балансын көрсететін хат болуы тиіс немесе қаржылық қолдауды 
қамтамасыз ететін хат және сізге демеушілік ететін жеке тұлғадан, ұйымнан немесе жұмыс берушіден банктік хат болуы тиіс. Сіздің 
қаржылық қолдау туралы хатыңызда сізде немесе сіздің демеушіңізде бір сессияға кем дегенде $ 3800 АҚШ доллары мөлшерінде 
ақша қаражатыңыздың бары екені көрсетілуі тиіс.

2. Сіз тікелей NESE-ге APPLY.NESE.EDU бойынша жүгіне аласыз. Егер қаласаңыз, осы толтырылған өтінішті электронды пошта арқылы 
жіберуіңізге болады: apply@nese.edu

Тіркеу
NESE-де тіркелгеніңізде, сіз өзіңізбен бірге келесілерді алуыңыз керек:

• Төлқұжатыңыз және I-20 үлгісі.

• Оқуға және тұрғын үйге алдын-ала төлемді көрсететін түбіртек.

• Егер сіз NESE-нің медициналық сақтандыруын сатып алмайтын болсаңыз, медициналық сақтандырудың барын растайтын дәлел.

Егер сізге өтініш пен тұрғын үй формасын толтыру үшін көмек қажет болса, телефон арқылы қоңырау шалыңыз немесе New England 
School of English (NESE) жергілікті өкіліне хабарласыңыз. Сіздің өкіліңіз сізге қажетті кез-келген көмек көрсетуге қуанышты болады.

Сіздің өтінішіңізді қарастырамыз. Оны қабылдаған соң, NESE сізге келесілерді жібереді:

• Сіздің NESE-ге қабылданғаныңыз туралы хатты қамтитын қабылдау пакеті.

• Егер тұрғын үйге өтініш білдірген болсаңыз, тұрғын үйге орналастыру жайлы хат және тұрғын үйді қабылдау келісімі.

• I-20 үлгісі: АҚШ заңында I-20 ағылшын тілін толық оқу режимінде интенсивті оқуға ниет білдірген студенттерге ғана беріледі. Егер сіз 
NESE интенсивті бағдарламасында (толық оқу режимі) оқуды жоспарласаңыз, NESE сізге I-20 үлгісін шығарып береді. Студенттік визаға 
(F-1 ) өтінім бергенде, АҚШ елшілігіне немесе консулдық мекемесіне I-20 үлгісін тапсырыңыз. АҚШ заңы студенттерге F-1 визамен 
жартылай оқу режимінде білім алуға рұқсат бермейтінін ескеруіңізді өтінеміз.

Төлем
Барлық төлемдердің толық көлемде бірінші сессияның басталуынан 2 апта уақыт бұрын және қайтадан әр басқа сессияның басталуынан 
2 апта бұрын төлену керегін ескеріңіз.
Төлем тәсілі:

Flywire https://NESE.flywire.com

Несиелік/ дебеттік карта Visa, MasterCard, American Express, Diners

АҚШ долларындағы жол чектері немесе почта 
арқылы ақша аудару

Тапсырыс төлемі:  The New England School of English

Банктік тратта АҚШ доллары шотына салынған: The New England School of English мектебіне төленеді

Банктік аударым (IAT/ACH аударым) IAT/ACH трансферіне ABA нөмірі мен SWIFT кодын қосу керек. 

Банк 
атауы:

Cambridge Trust Company  
1336 Massachusetts Avenue 
Cambridge, MA 02138 USA

ABA №: 011300595, SWIFT КОДЫ: CAUPUS31  
Аударым алушы: The New England School of English 
Шот №: 1228350900

Барлық ақшалай төлемдер төлем жасалған формада қайтарылады.

Егер NESE сіздің өтінішіңізді қабылдамаса немесе курсты өткізуді болдырмаса, оқу ақысын толық қайтару 30 күн ішінде жасалады. Виза 
берілмеген жағдайда, қайтарылуға жатпайтын төлемдер де қайтарылады. Бұдан басқа, барлық келешектегі сессиялардың оқу ақысы 
толық қайтарылады. Өкілдердің төлемақыны қайтару ережелері NESE-ден ерекшеленуі мүмкін екенін ескеруіңізді өтінеміз. Қосымша 
ақпарат алу үшін NESE-ге немесе оның өкіліне хабарласыңыз.

Күшін жою және төлемді қайтару
Күшін жою мерзімі: Сессия басталуына 2 аптадан 

көп уақыт бұрын
Сессия басталуына 2 аптадан 
кем уақыт бұрын

Оқу семестрі басталғаннан кейін

Өтініш жарнасы Қайтарылмайтын Қайтарылмайтын Қайтарылмайтын

Оқу депозиті Қайтарылмайтын Қайтарылмайтын Толық қайтарылатын

Оқу ақысы Толық қайтарылатын Толық қайтарылатын Апта сайын пропорционалды

Тұрғын үй кепілдігі Тәркіленбейтін Толық тәркіленетін Толық тәркіленетін

Тұрғын үй төлемақысы Толық қайтарылатын $ 250 АҚШ доллары мөлшерінде 
тұрғын үй3 кепілін тәркілеу

Пропорционалды төлем + тәркілеу 
$ 2503 АҚШ доллары мөлшерінде 
тұрғын үй кепілдігі
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Әуежайдан трансфер
NESE әуежай трансфері қызметінің екі түрін ұсынады:  
1. $125 АҚШ доллары ортақ трансфер қызметі. Жүргізуші сізді сыртта күтеді.  
2. $210 АҚШ доллары жеке трансфер қызметі. Жүргізуші сізге әуежайға келеді.  
Түнгі 12-ден кейін, Ризашылық күні, Рождество, Жаңа жыл қарсаңында және Жаңа жыл күндері әуежай трансферіне $80 АҚШ доллары 
мөлшерінде қосымша ақы бар екенін ескеріңіз. Такси (шамамен $75 - $85 АҚШ доллары), Uber немесе Lyft  қызметін пайдалану (шамамен 
$25 - $50 АҚШ доллары арасында) анағұрлым арзан болады.

Тұрғын үй
Отбасымен бірге, жатақханада немесе пәтерде тұруды таңдауға болады10. Дегенмен, басымдық толық оқу режимі студенттеріне беріледі. 
Тұрғын үйге өтінішті толық көлемде толтыруыңызды өтінеміз және біз сіздің келуіңізден бұрын барлық керек шараларды жасаймыз. 
Барлық студенттер алғашқы сессиясының басталуына дейінгі жексенбі күні келіп, соңғы сессиясының біткеннен кейінгі сенбі күні шығып 
кетуі тиіс. Қосымша күндерге арнайы рұқсат берілсе, қосымша ақы алынатын болады. NESE-де оқуды аяқтағаннан кейін, NESE тұрғын 
үйінде қалуға болмайды. Біз сізге NESE тұрғын үйінде орын сақтауымыздан бұрын, NESE тұрғын үйге кепіл алуы тиіс екенін ескеріңіз.

Медициналық сақтандыру
Құрама Штаттарда оқу кезінде сіздің медициналық сақтандыруыңыз болуы керек. NESE медициналық сақтандыруын сатып алуға немесе 
қазіргі бар сақтандыруының растауын (ағылшын тілінде) көрсетуге тиіссіз. Сақтандыру туралы қосымша ақпарат алу үшін NESE-ге тікелей 
хабарласыңыз.

Өтініш беру мерзімі
Біз өтінішіңізді алғаннан кейін, сізге ақпарат пакетін, I-20 үлгісін (егер сіз біреуін талап етсеңіз) қамтитын «Қабылдау пакетін» жібереміз. 
Бұл материал әдеттегі пошта арқылы жіберіледі. Дегенмен, пакеттегі материалдың сыни сипатына байланысты, егер NESE-де сіздің 
өтінішіңізді сессияның басталуына кем дегенде 45 күн қалғанда алса, онда біз «Қабылдау пакетін» жедел курьер арқылы сұратуыңызға 
кеңес береміз. Егер пакетіңізді курьер арқылы алдырғыңыз келсе, $90 АҚШ доллары мөлшерінде курьер ақысын төлеуіңіз қажет.

Қабылдау жөніндегі шартты хат
Егер шартты келісім-хатты қажет етсеңіз, біздің кеңсемен байланысыңыз, сізге көмектесуге дайынбыз.

Жеке ақшалай шығындар
Біз сізге ай сайын шамамен $550 АҚШ доллары мөлшеріндегі қаражатты дүкен аралауға, ойын-сауыққа, көлік қатынасына жұмсауды 
жоспарлауға кеңес береміз. Төрт апталық сессияға кітаптар шамамен $150 АҚШ доллары тұрады.

Климат
Температураның орташа мәні көктемде 10° C, жазда 22° C, күзде 13° C, қыста -1° C. Дегенмен, шекті нүктелер жазда 37° C дейін, ал қыста 
-18° C баруы мүмкін.

Қосымша ақпарат
Егер сізге қосымша ақпарат қажет болса немесе The New England School of English мектебінің кез-келген аспектісі туралы сұрақтарыңыз 
болса, (617) 864-7170 нөміріне қоңырау шалыңыз немесе факс (617) 864-7282 немесе admissions@nese.edu электрондық поштасы арқылы 
байланысыңыз. Біз сізге көмектесуге әзірміз. Біздің телефонымыз тәулігіне 24 сағат бойы жауап береді. Өзіңізге қолайлы уақытта бізге 
хабарласыңыз.

1.  Бұл жарна қайтарылмайтын біржолғы төлем болып табылады.
2.  Бұл жарна өтініш беруде (егер оқу толық көлемде төленбесе) талап етіледі. Бұл төлем 

бірінші сессияға алынады.
3.  Бұл жарна төлем БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ. Бұл - тек тұрғын үй депозитінің кепілі. NESE-

де тұруды растау туралы келісімнің барлық шарттарын орындасаңыз, NESE сіздің 
несие картаңыздан ақы алмайды. Тұрғын үй кепілдігі: $ 500 АҚШ доллары

4.  Мектептен кейінгі курстарда қосымша ақы талап етіледі $ 335 - $ 670 АҚШ доллары, 
курсқа байланысты.

5.  Бір аптада 16 рет тамақ беріледі.
6.  Бір аптада 14 рет тамақ беріледі.
7.  Барлық бағалар 2022 жылдың желтоқсан айына дейін жарамды.                                                                            

  8. NESE қаңтар айының бірінші аптасында, сәуір мен тамыз айларының соңғы 
аптасында және желтоқсанның соңғы екі аптасында жабық болады. NESE корпусы 
осы кезеңдерде жеке немесе ортақ орынға байланысты $ 49 - $ 215 АҚШ доллары 
мөлшеріндегі қосымша ақыға қолжетімді

9. Ортақ бөлме құны. Бір сессия үшін бір орындық бөлме құны - $ 2810 АҚШ доллары.
10. Пәтер тек 30 жастан асқандар үшін ғана. Бір адам үшін бағасы. Екі адамға баға  

$ 3550 АҚШ доллары. Тазалау қызметі мен тамақ қамтылмаған.
11. Егер студент 2 интенсивті сессияға қосып төлесе, оқу ақысына жеңілдік беріледі. Бірдей 

уақытта 8 апталық интенсивті оқуға төлемақы $ 3690 АҚШ долларын құрайды.
12. NESE медициналық сақтандыру NESE F-1 виза иелеріне ғана беріледі. Бұл бұрын 

болған шарттарды қамтымайды. Сақтандыру туралы қосымша ақпарат алу үшін 
NESE-ге тікелей хабарласыңыз.

13. Жеке оқытушы қызметінің құны сағатына $ 90 АҚШ долларын құрайды. Жеке 
оқытушы қызметіне өтінім парағын жүктеп, толтырыңыз.

Тарифтер
Өтініш  жарнасы1 US$185

Оқу депозиті1,2 US$150

Тұрғын үй кепілдігі3 US$250 

Экспресс курьер жарнасы US$90

Жартылай интенсивті бағдарлама (9:00 - 12:30) Интенсивті бағдарлама (9:00 - 15:15)11

Оқу4,7 US$1385 US$1385 US$1385 US$1895 US$1895 US$1895

Отбасыда тұру5,7,8 US$1410 --- --- US$1410 --- ---

Жатақхана6,7,8,9 --- US$1850 --- --- US$1850 ---

Пәтер8.10 --- --- US$3010 --- --- US$3010

БАРЛЫҒЫ US$2795 US$3235 US$4395 US$3305 US$3745 US$4905

Медициналық 
сақтандыру12 --- --- --- US$175 US$175 US$175

http://nese.edu/kk/assets/kk_tutoring-application.pdf


Аты-жөн
Мырза   

Ханым   
Тегі Аты Әкесінің аты

Мекенжай (тұрақты) 
Көше мекенжайы

  Қала, облыс Ел                                        Пошта индексі

  Телефон Мобильді телефон

  Электронды пошта Skype

Туған күні            Туған елі                      Азаматтық
(Күн/ай/жыл)

Сізге (F-1) студенттік виза қажет пе?  Иә     Жоқ  қажет болмаса, қандай виза түрін қалайсыз?

Мен қатысуды жоспарлаймын    Жартылай интенсивті бағдарламаға (9:00 - 12:30)  Интенсивті бағдарламаға (9:00 - 15:15)   Жеке оқытушы қызметі13

Қатысқыңыз келетін сессияларды тексеріңіз:

2021 жылғы сессиялар 2022 жылғы сессиялар
 4-ші қаңтар - 29-ші ақпан  28-ші маусым - 23-шы шілде  3-ші қаңтар - 28-ші қаңтар  27-ші маусым - 22-шы шілде

 1-ші ақпан - 26-ші наурыз  26-ші шілде - 20-ші тамыз  31-ші қаңтар - 25-ші наурыз  25-ші шілде - 19-ші тамыз

 1-ші наурыз - 26-ші наурыз  30-ші тамыз - 24-ші қыркүйек  28-ші наурыз - 25-ші наурыз  29-ші тамыз - 23-ші қыркүйек

 29-ші наурыз - 23-ші сәуір  27-ші қыркүйек - 22-шы қазан  28-ші наурыз - 22-ші сәуір  26-ші қыркүйек - 21-шы қазан

 3-шы мамыр - 28-шы мамыр  25-ші қазан - 19-шы қараша  2-шы мамыр - 27-шы мамыр  24-ші қазан - 18-шы қараша

 1-ші маусым - 25-ші маусым  22-шы қараша - 17-ші желтоқсан  31-шы мамыр - 24-ші маусым  21-шы қараша - 16-ші желтоқсан

Сізге тұрғын үйге орналасуды ұйымдастыруымызды қалайсыз ба ?  Иә       Жоқ

Мен қалаймын  отбасы  жатақхана  пәтер10

Талап етілетін күндер

Отбасыда тұру туралы ақпарат
Сіз кішкентай балалармен тұра аласыз ба?  Иә  Жоқ  Артықшылық жоқ

Мысықтары бар отбасымен бірге тұра аласыз ба?  Иә  Жоқ

Иттері бар отбасымен бірге тұра аласыз ба?  Иә  Жоқ

Сіз шылым шегесіз бе?  Иә  Жоқ

Сіз шылым шегетін адамдармен бірге тұра аласыз ба?  Иә  Жоқ  Артықшылық жоқ

Сізде қандай да бір аллергия бар ма?  Иә  Жоқ (егер болса, түсіндіріп беріңіз)

Бірге тұратын отбасы сіз туралы нені білгенін қалайсыз?

Жатақхана туралы ақпарат
Бөлменің қандай түрі қажет?  Бір адамдық  Ортақ

Бір адамдық  Иә  Жоқ

Тұрғын үй кепілдігі
Біз сізге NESE тұрғын үйінде орын сақтауымыздан бұрын, NESE тұрғын үйге кепіл алуы тиіс екенін ескеріңіз.Осы кепіл үшін несие 
картаңыздың мәліметтерін беруіңізді өтінеміз. NESE-де тұруды растау туралы келісімнің барлық шарттарын орындасаңыз, NESE 
сіздің несие картаңыздан ақы алмайды.

 Мен NESE тұрғын үйін несиелік картамен кепілдендіргім келеді. NESE-де тұруды растау туралы келісімнің барлық шарттарын 
орындасаңыз, несие картаңыздан төлем алмайды. Егер сіз NESE тұрғын үй келісімінің шарттарын бұзатын болсаңыз, онда сізден 
бір сессияға $250 – $5003 АҚШ доллары мөлшерінде төлем алынады.

  Visa   MasterCard   American Express   Diners

Несиелік/Дебеттік 
карта №

Сақтандыру 
коды 

Жарамдылық 
мерзімі 

Карта иесінің аты-
жөні

Карта иесінің қолы
Баспаға шығару

KK2122

Өтініш үлгісі: Бөлім 1
1. Бұл өтініш үлгісінің екі жағын толтыру үшін БАС ӘРІПТЕРМЕН теруіңізді сұраймыз.
2. Осы өтінішке қоса тапсыру қажет:

a. $185 АҚШ доллары мөлшерінде қайтарылмайтын өтініш жарнасы
ә. $150 АҚШ доллары мөлшеріндегі бірінші сессияңыздың оқуына аударылатын қайтарылмайтын  
    оқу депозиті
б Тұрғын үйді броньдау үшін несие картасының нөмірі. NESE-де тұруды растау туралы келісімнің  
    барлық шарттарын орындасаңыз, NESE сіздің несие картаңыздан ақы алмайды.
в. $90 АҚШ доллары мөлшеріндегі қайтарылмайтын экспресс курьерлік жарнасы 
г. Қаржылық қолдау туралы хат

3. Өтініш үлгісіне қол қойыңыз (егер 21 жасқа толмаған болсаңыз, ата-анаңыз немесе 
қамқоршыңыз қол қоюы тиіс) және оны пошта, факс немесе электрондық пошта 
арқылы жіберіңіз:

         Қабылдау комиссиясы 
     The New England School of English 
     Harvard Square 
     36 John F. Kennedy Street 
     Cambridge, MA 02138 USA 
     Электронды пошта: apply@nese.edu          Факс: (617) 864-7282 

Пәтер туралы ақпарат
Пәтерде қанша адам тұратын болады?  1 адам  Жұп

Сіз шылым шегесіз бе?  Иә  Жоқ (Шылым шегуге тыйым салынған пәтер)



Төлем туралы ақпарат
  Мен төлемдерді «flywire» арқылы төледім: https://NESE.flywire.com            Мен төлемдерді банктік аударым арқылы төледім.

Ақша аударымы  
жіберілген күн:

Аударым мөлшері  
АҚШ $ 

Аударым сілтемесінің №

(Күн/ай/жыл) Қолжетімді болса

  Мен төлемдерді несиелік карта арқылы төлегім келеді.

Менің несиелік картама             $ АҚШ долларын төлеуді тапсыруыңызды сұраймын.

 Visa  MasterCard  American Express  Diners
Несиелік/дебеттік Қауіпсіздік коды Жарамдылық 

Карта иесінің аты-жөні Карта иесінің қолы
Баспаға шығару

Қабылдау пакеті жайлы ақпарат
Қабылдау пакетін (егер сұраныс берген болсам, менің I-20  үлгіммен қоса) келесі жолмен жіберуіңізді өтінемін:

  экспресс курьер арқылы (Бұл қызмет түріне $90 АҚШ доллары сомасын қоса тіркедім.)

  Әуе поштасы арқылы (тегін)
Көше мекенжайы

кімге

  жоғары тұрған тұрақты мекен-жай немесе
Қала Мемлекет

  басқа мекен-жай:
Ел Пошта индексі

Төтенше жағдайдағы байланыс деректері
Төтенше жағдайда NESE кіммен байланысуы қажет?

Аты-жөні

Қарым-қатынас Телефон

Ұялы телефон Электрондық пошта

Қаржылық сертификаттау, тұрғын үй кепілдігі және медициналық рұқсат
Мен қосымша баға парағында көрсетілген The New England School of English мектебіне баруға жұмсалатын 
шығындарды түсінемін және қабылдаймын. Сондай-ақ, бұл өтініште сипатталғандай, The New England School 
of English мектебі сабақтарына қатысу үшін күшін жою және қайтарулар кестесін толық түсінемін. Мен The 
New England School of English мектебіне байланысты барлық шығындар мен өтініш берушінің кез-келген 
күшін жою әрекеттері үшін заңды жауапты болуға келісемін. Оған оқу ақысы, жарналар және тұрғын үй 
шығындары кіреді, жеке шығындар кірмейді. $250 - $5003 АҚШ доллары мөлшерінде тұрғын үй депозитін 
төлеудің орнына, мен NESE-ге несиелік немесе дебеттік карта мәліметін кепіл ретінде ұсынуға келісемін. 
Мен NESE-де тұруды растау келісімінің қандай да бір шарттарын орындамаған жағдайда, осы картадан ақы 
алынатынын түсінемін.

Бір сессияда максималды төлем $250 - $5003 АҚШ доллары сомасынан аспайды. Тұрғын үй кепілдігі мен 
NESЕ тұрғын үйінен кеткен соң 90 күннен артық мерзімге сақталмайды. Осыған байланысты, мен өтініш 
берушінің жарақат немесе ауруын медициналық диагностикалау және емдеуге және емдеу және сақтандыру 
мақсаттары үшін медициналық ақпараттарды шығаруға рұқсат беремін. Кез-келген медициналық 
сақтандырудың шегінен тыс және медициналық сақтандырумен қамтылмаған алдын-ала орын алған 
жағдайлар үшін жауапкершілікті қабылдаймын. Бұл өтініш беру өтінімдер пакетіне енгізілген тіркеудің 
талаптары мен шарттарын қабылдау болып табылады.

Өтініш берушінің аты-жөні 21 жастан кіші болған жағдайда, қамқоршының аты-жөні

Өтініш берушінің қолы Күні 21 жастан кіші болған жағдайда, қамқоршының қолы Күні

Бізге қазіргі мамандығыңыз жайлы айтып беріңіз:

Осы өтініш үлгісін қайдан алғаныңызды айтып беріңіз:

Қосымша мәлімет
NESE бағдарламаларына қатысу кезінде мақсаттарыңызды сипаттаңыз:

Әуежай трансфері туралы ақпарат
  Иә. Мен үшін топтық әуежай (әуежай терминалының СЫРТҚЫ жағында кездесу) трансфері қызметін ұйымдастыруыңызды  

      өтінемін. Бұл қызметтің құны 125 АҚШ долларын құрайтынын білемін. 

  Иә. Мен үшін жеке (әуежай терминалының ІШКІ жағында кездесу) әуежай трансфері қызметін ұйымдастыруыңызды өтінемін. 
     Бұл қызметтің құны 210 АҚШ долларын құрайтынын білемін.

  Жоқ. Мен үшін әуежайдан трансфер қызметін ұйымдастырмаңыз.

36 John F. Kennedy Street
Cambridge, MA 02138, USA
tel (617) 864-7170 u Факс (617) 864-7282
E-пошта: admissions@nese.edu
http://www.nese.edu

©2021, The New England School of English, Inc.  All Rights Reserved.

Өтініш үлгісі: Бөлім 2

Медициналық сақтандыру туралы ақпарат
  Иә. Мен NESE-ден медициналық сақтандыру сатып алғым келеді. NESE-нің медициналық сақтандыруы бір сессияға $175 АҚШ  

      долларын құрайтынын түсінемін.

  Жоқ. Мен NESE-ден медициналық сақтандыру сатып алғым келмейді. Менің өзімде сақтандыру бар.
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